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ÖZET 

 

Yapraktan uygulanan humik asidin, kireçli ve tuzlu toprak koşullarında 

yetiştirilen mısır bitkisinin gelişimi ve kimi besin elementi içeriği üzerine etkisini 

belirlemek amacıyla serada yürütülen çalışmada, % 40 CaCO3 ve 60 mM NaCl ilave 

edilerek hazırlanan topraklarda mısır bitkisi (Fleuri AG 92149) yetiştirilmiştir. Humik 

asit uygulamaları (H0, H1 ve H2) mısır çıkışlarından sonraki 20. ve 35. günlerde % 0, 

0.1 ve 0.2 dozlarında yapraktan yapılmıştır.  

Toprağa uygulanan tuz ve kireç bitkilerin çimlenmesini ve gelişimini olumsuz 

yönde etkilerken, kuru ağırlıklarında ise strese bağlı olarak azalma gözlenmiştir. Tuz 

ve kirecin olmadığı kontrol uygulamalarında yapraktan uygulanan humik asidin artan 

dozları mısır bitkisinin kuru madde miktarını, kaldırılan potasyum, kalsiyum ve çinko 

elementlerinin miktarlarını artırdığı görülmüştür. Yapraktan uygulanan humik asit 

stres koşullarında bitkinin kuru madde miktarı ve kaldırılan besin maddeleri üzerine 

olumlu yönde etki etmiştir. Tuzlu koşullarda besin elementlerinin kaldırılan 

miktarlarındaki artış en fazla humik asidin ikinci uygulama dozundan (H2) elde 

edilmiştir. Tuzlu ve kireçli koşullarda uygulanan humik asidin birinci dozu (H1) mısır 

bitkisinin kuru madde ve topraktan kaldırdığı bitki besin elementi miktarlarını 

artırırken, ikinci humik asit (H2) dozundaki artışlar birinci doza (H1) oranla daha 

düşük bulunmuştur. 

Tuz ve kireç içeriği yüksek, bitki gelişiminin ve besin elementi alımının 

etkilendiği topraklarda, humik asidin yapraktan uygulanması ile bu olumsuz etkinin 

azaltılabileceği sonucuna varılmıştır.  
 

Anahtar kelimeler: Humik asit, interaksiyon, kireç, mısır, tuz 
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EFFECTS OF FOLIAR APPLIED HUMIC ACID ON GROWTH 

AND SOME NUTRIENT UPTAKE OF MAIZE UNDER SALINE AND 

CALCAREOUS SOIL CONDITIONS 
 

ABSTRACT 

 

A greenhouse research was conducted to determine the effects of foliar 

application of humic acid, on dry matter and some nutrient element uptake of maize 

grown under calcareous and saline soil conditions. For this purpose, 40 % 

agricultural lime (CaCO3) and 60 mM NaCl were added to obtain these conditions. 

Maize plant (Fleuri AG 92149) was grown in these conditions. Humic acid (H0, H1 

and H2) were applied to the leaves of maize on 20
th
 and 35

th
 days at 0, 0.1 and 0.2 % 

doses after the emergence. 

Soil application of NaCl and CaCO3 negatively affected the maize development. 

Loses on dry weights of the plants were observed due to the stress. On control plots 

which have no salt and lime, increasing foliar application doses of humic acid elevated 

the dry matter and some nutrient elements uptake such as potassium, calcium and zinc. 

On saline conditions, the increases on the up taken amounts of nutrients were observed 

on the second application dose of humic acid (H2). Under the calcareous and saline 

conditions, while the first application dose of humic acid (H1) elevated the dry matter 

yield and nutrient elements uptake, the increases at the second dose (H2) were found 

lower than the first application dose. 

We can conclude that on saline and calcareous soil conditions, which affect the 

plant development and uptake of the nutrient elements, foliar application of humic acid 

could minimize the negative effect.  

 

Key words: Humic acid, interaction, lime, maize, salt  

 

 
1. Giriş 

 
Dünya nüfüsunun sürekli ve hızla artmasna karşın tarım topraklarının sınırlı 

kaldığı göz önüne alındığında, tarım alanlarından en yüksek verimin elde edilmesini 

sağlamak büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, bitkilerin su ve besin maddesi 

gereksinimlerinin optimum düzeyde sağlanması gerekmektedir. Ancak besin 

elementlerinin yarayışlılığını ve tarımsal üretimi sınırlandıran pek çok faktör 

bulunmaktadır. Bunlardan ilki Akdeniz ülkeleri yanı sıra dünya çapında kurak ve yarı 
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kurak iklim özelliklerine sahip 600 milyon ha’dan fazla alanı  kaplayan kireç (Leytem 

ve Mikkelsen, 2005) diğeri ise tuzluluktur (Li ve ark., 2005).  

Kireçli topraklar toprak-su ilişkileri, verimlilik ve besin elementlerinin 

yarayışlılığı gibi doğrudan bitki gelişimi ile bağlantılı olarak toprakların fiziksel ve 

kimyasal özelliklerine etki etmektedir (FAO, 1973). Aşırı CaCO3 toprak pH’sını 

etkilemekte, yüksek pH düzeyleri bitki besin elementlerinin yarayışlılığını azaltmakta, 

amonyak halinde azot kayıplarına yol açmaktadır. Fosforun çözünürlüğündeki azalma 

da yine bu tip topraklarda meydana gelmekte, artan pH düzeyleri ile Fe, Cu, Zn ve Mn 

gibi mikro elementlerin yarayışlılığı da azalmaktadır. 

Bitki gelişiminde olumsuz etkilere sahip olan toprak tuzluluğu, Na
+
, Mg

2+
, Ca

2+
, 

Cl
-
, HCO3

-
, SO4

2-
 ve B iyonlarının topraktaki aşırı yüksek miktarları olarak 

tanımlanmakta, bitki gelişimi ve verim, bu zararlı iyonların aşırı alınımı nedeniyle 

etkilenmektedir (Grattan ve Grieve, 1999). Bitkiler üzerindeki olumsuz etkisi 

genellikle fizyolojik kuraklık olarak nitelendirilmektedir. Yüksek tuz içeriği toprağın 

osmotik su potansiyelini düşürmekte, suyun bitki kökleri tarafından alınımını 

sınırlandırarak bitki besin elementlerinin absorbsiyonunu azaltmakta ve toprakların 

verimliliğini olumsuz yönde etkilemektedir.  

Yukarıda belirtilen olumsuz toprak koşullarının bitki gelişimini sınırlandırıcı 

etkisini azaltmak ve verimliliğini artırmak amacıyla topraktan çeşitli toprak 

düzenleyicileri uygulanmaktadır. Bu toprak düzenleyicilerden birisi de humik 

maddelerdir. Humik maddeler (Humik asit ve fulvik asit) toprak organik maddesinin 

temel bileşenleri ve humus terimi ise toprak organik maddesi ile özdeşleşmiş 

durumdadır (Chen ve Aviad, 1990).  

Humik maddeler yeterli mineral gübrelemenin yapıldığı koşullarda bitki gelişimi 

üzerine olumlu yönde etki etmektedir (Chen ve Aviad, 1990). Bu maddeler besin 

elementleri ile kompleks bileşikler veya metalik katyonlarla şelat oluşturarak besin 

elementlerinin yarayışlılıklarını artırmaktadır (Lobartini ve ark., 1997). Yapılan 

araştırmalarda humik maddelerin tohum çimlenmesini, kök çıkışını, fidelerin 

büyümesini ve gövde gelişimini artırdığı, kimi makro ve mikro besin elementlerinin 

alınımını ve bitki içerisinde taşınmasını teşvik ettiği ve bitkilerde büyüme 

hormonlarına benzer davranışlar sergileyebildiği bildirilmiştir (Chen ve Aviad, 1990; 

Varanini ve Pinton, 1995; Bohme ve Thi Lua, 1997; Adani ve ark., 1998; Nardi ve ark. 

2002; Eyheraguibel ve ark. 2008; Çelik ve ark. 2008; Aşık ve ark. 2009; Turan ve 

ark.2011; Çelik ve ark. 2011). 

Son yıllardaki çalışmalar humik asidin çeşitli bitkilerin büyüme ve gelişmeleri 

yanında susuzluk, tuzluluk gibi stres faktörleri, toksik miktarlardaki elementlerin 

olumsuz etkilerinin giderilmesi üzerine yoğunlaşmıştır. Xudan (1986); Masciandaro ve 

ark. (2002); Tan (2003) ile Kulikova ve ark. (2005) humik maddelerin abiotik stres 

koşullarında kimi zararlı elementlerin alınımını azaltarak besin elementlerinin 
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alınımını teşvik etmek suretiyle anti-stress etkilerinin de bulunabileceğini, bu 

maddelerin düşük molekül ağırlıklı bileşenlerinin bitkiler tarafından alınabildiğini ve 

bu bileşenlerin hücre zarının geçirgenliğini arttırdığını belirtmişlerdir. 

Yapraktan humik asit uygulamalarının bitki gelişimini olumlu yönde etkilediği, 

kök uzunluğunu artırdığı bildirilmiştir (Malik ve Azam, 1985). Makro ve mikro besin 

elementlerinin alınımının artması yanı sıra, solunum, fotosentez, protein ve nükleik asit 

sentezi üzerine teşvik edici etkisinin olduğu ve hücre zarının ve tonoplastın H
+
-ATPaz 

aktivitesini düzenlediği bildirilmiştir (Tan 2003; Tejada ve Gonzalez 2003). Pek çok 

bitkinin klorofil içeriğini artırdığıda belirtilmiştir (Visser 1985; Xudan 1986). Yapılan 

çalışmalarda humik asidin hormon seviyesini düzenleyen, bitki gelişimini ve strese 

dayanımını artıran büyüme regülatörü olarak kullanılabileceği bildirilmiştir (Piccolo ve 

ark., 1992). Fulvik asitlerin yapraktan uygulanmasının buğday bitkisinin kuru 

koşullarda verimini sulu kontrole oranla % 97 oranında artırdığı bildirilmiştir (Xudan, 

1986). Yarı kurak koşullarda yapraktan humik asit uygulamasının geleneksel gübre 

uygulamasına alternatif olarak uygulanabileceği, kök ve gövde büyümesi yanısıra 

bitkilerdeki çevresel strese karşı direnci artırdığı belirtilmiştir (Goatley ve Schimidt, 

1990).  

Bu çalışmada tuzlu ve kireçli toprak koşullarında artan miktarlarda yapraktan 

uygulanan humik asidin mısır bitkisinin gelişimi ve kimi besin elementi alımı üzerine 

etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. 

 
2. Materyal ve Metod 

 
Denemede kullanılan toprak materyali Uludağ Üniversitesi Tarımsal Uygulama 

ve Araştırma Merkezi arazisinde yer alan üretim tarlasından 0-20 cm derinlikten 

alınmıştır. Toprak sınıflandırma sistemine göre Vertisol (Typic Haploxerert) ve 

FAO/Unesco sınıflandırma sistemine göre Eutric Vertisol birimine dahil edilmiştir 

(Aksoy ve ark. 2001). 

Toprakların kimi fiziksel ve kimyasal özellikleri analiz edilmiş, değerler Çizelge 

1’de sunulmuştur. Toprakların bünye özellikleri hidrometre metoduna göre 

belirlenmiştir (Soil Survey Manual, 1951). Toprakların pH ve EC değerleri 1:2.5 

toprak-su ekstraktında, kireç içerikleri ise Schiebler kalsimetre metoduyla 

belirlenmiştir (Richards, 1954). Organik madde içerikleri modifiye Walkley-Black 

metoduna göre (Nelson ve Sommers, 1982), toplam azot içerikleri ise Buchi K-437/K-

350 yakma/damıtma ünitesinde Kjeldahl metoduna göre belirlenmiştir (Bremmer, 

1965). Toprakların yarayışlı fosfor içerikleri ise Olsen metoduna göre Shimadzu UV 

1208 model spektrofotometre ile belirlenmiştir (Olsen ve ark., 1954). Değişebilir 

katyonlar (Na, K, Ca ve Mg) amonyum asetat pH 7.0 ile ektrakte edilmiş (Pratt, 1965), 

ekstrakttaki Na, K ve Ca değerleri Eppendorf Elex 6361 model flamefotometre ile 
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belirlenmiştir. Toprakların yarayışlı Fe, Cu, Zn ve Mn içerikleri DTPA (0.005 M 

DTPA+0.01 MCaCl2 +0.1 M TEA pH7.3) ile ekstrakte edilerek Philips PU9200x 

model Atomic Absorbsiyon Spektrofotometresi ile belirlenmiştir (Lindsay ve Norvell, 

1978). 

 
Çizelge 1. Denemede Kullanılan Toprağın Kimi Özellikleri 
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K
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Na K Ca Mg Fe Cu Zn Mn 

45.15 15.22 39.63 7.24 0.83 0.22 1.30 0.08 7.96 39.1 175.5 3852 282 5.56 1.30 0.20 10.44 

 
Deneme cam sera ortamında tesadüf parselleri deneme desenine göre üç 

tekerrürlü olarak düzenlenmiştir. Hava kurusu toprak örnekleri 4 mm’lik elekten 

elendikten sonra, uygulama konularına göre toplam ağırlık 5 kg olacak şekilde 

hesaplanan kireç ve toprak geniş bir kapta karıştırılarak polietilen torba geçirilmiş 

plastik saksılara (20x18 cm) konulmuştur. Topraklara % 40 CaCO3 ve 60 mM NaCl 

ilave edilerek stres koşulları oluşturulmuştur. Saksılar 30 günlük inkübasyona 

bırakılmış, daha sonra saksılara ekimden önce temel gübre olarak 100 mg N kg
-1

 

(NH4NO3), 80 mg P kg
-1

 ve 100 mg K kg
-1

 (KH2PO4), 0.5 mg Zn Kg
-1

 (ZnSO4.7H2O) 

uygulanmıştır. Hibrid mısır (Zea mays L.) (Fleuri AG 92149) çeşidinden 6 adet 

ekilmiş, çıkışlardan sonra 4’e seyreltilmiştir. Humik asit (Delta Humat) yapraktan % 0 

(H0), % 0.1 (H1) ve % 0.2 (H2) düzeylerinde çıkıştan 20 ve 35 gün sonra 

püskürtülerek uygulanmıştır. Leonardit’ten elde edilmiş olan humik asit (% 12’lik, pH: 

12.86, EC: 32.8 mS cm
-1

) Delta Kimya şirketinden sağlanmıştır.  

İki aylık gelişim sonucunda bitkiler toprak yüzeyinden kesilmek suretiyle hasat 

edilmiş, çeşme suyu ve saf suyla yıkandıktan sonra 65 °C’de 72 saat süreyle kurumaya 

bırakılmıştır. Kuru ağırlıkları alındıktan sonra öğütülen bitkiler, HNO3+HClO4 

karışımı ile yaş yakılmıştır. Yaş yakılan örneklerde Na, K, Ca flamefotometre 

cihazında (Horneck ve Hanson, 1998), Mg, Fe, Cu, Zn ve Mn ise Atomik Absorpsiyon 

Spektrofotometre cihazında belirlenmiştir. Bitki örneklerinde toplam azot Kjeldahl 

metoduna göre Buchi K-437/K-350 yakma/damıtma ünitesinde, fosfor ise 

vanadomolibdofosforik sarı renk yöntemine göre Shimadzu UV 1208 model 

spektrofotometre ile belirlenmiştir (Lott ve ark., 1956). 
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Tüm verilerin Tarist istatistik programı kullanılarak istatistikî analizi yapılmış, 

ortalamalar ise AÖF (Asgari Önemli Fark) testi ile p<0.01 ve p<0.05 aralığında 

değerlendirilmiştir.  

3. Araştırma Bulguları ve Tartışma 

 
Denemede kullanılan toprak; kumlu kil bünyeye ve nötr pH’ya sahip, kireç, 

organik madde ve tuz içeriği düşük, azot, fosfor ve çinko bakımından yetersiz 

durumdadır (Çizelge 1). Yapraktan uygulanan humik asidin tuzlu ve kireçli koşullarda 

mısır bitkisinin kuru madde, kaldırılan makro ve mikro element miktarları üzerine 

etkisine ilişkin istatistiksel sonuçlar Çizelge 2’de sunulmuştur. 

 
Çizelge 2. İstatistiksel sonuçlar ve LSD değerleri. 
Faktör KM N P K Ca Mg Na Fe Cu Zn Mn 

A 4.795** 44.014** öd öd 12.698** 11.670* öd öd 0.046* 0.078** 0.193* 
B 3.915** 35.937** 8.957** 124.760** 10.368** 12.905** 4.285** 0.205** 0.051** 0.064** 0.213** 

AxB 5.007* 45.961* öd öd öd öd öd 0.356** öd öd 0.369** 

C 3.915** 35.937** 8.957** 124.760** 10.368** 12.905** 4.285** 0.205** 0.051** 0.064** 0.213** 
AxC öd öd öd öd öd öd öd öd 0.065* öd 0.272* 

BxC ** öd 12.667** öd 14.663** öd öd 0.290** 0.072** öd öd 

AxBxC öd 88.028** 16.200* öd 18.753* 31.611** öd 0.503** 0.125** 0.116* 0.522** 

Faktör A: Humik asit,  

Faktör B: Kireç, 
Faktör C: Tuz, 

*:    p<0.05 

**: p<0.01  
öd: önemli değil 

KM: Kuru Madde (g saksı-1) 

 
Denemeden elde edilen verilere göre tuz ve kirecin bulunmadığı kontrol 

uygulamasında mısır bitkisinin kuru madde verimi yüksek düzeyde bulunurken, 

toprağa uygulanan tuz ve kireç, mısır bitkisinin çimlenme gücünü etkilemiş ve kuru 

madde verimini de önemli düzeyde düşürmüştür (Şekil 1). Toprağa uygulanan tuz ve 

kireç, mısır bitkisinin kaldırdığı kimi makro ve mikro besin elementi miktarlarını da 

olumsuz yönde etkilemiştir (Şekil 1 ve Şekil 2). 

Tuz ve kirecin bulunmadığı ortamda yetiştirilen kontrol bitkilerine yapraktan 

artan miktarlarda uygulanan humik asit, bitkinin kuru madde verimini ve kaldırılan 

potasyum, kalsiyum ve çinko miktarlarını artırmıştır.  

Tuz ve kirecin uygulandığı konularda da humik asidin artan miktarlarda 

yapraktan uygulanmasının, bitkinin kuru madde verimini ve kimi makro ve mikro 

besin maddelerinin topraktan kaldırılan miktarlarını olumlu yönde etkilediği 

görülmüştür. Bu etki tuzlu toprak koşullarında humik asidin ikinci dozunda (H2) en 

yüksek düzeyde bulunurken, yalnızca kirecin ya da hem tuz hem de kirecin birlikte 

bulunduğu koşullarda en yüksek etki humik asidin birinci dozundan (H1) elde 

edilmiştir (Şekil 1 ve Şekil 2). 
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Kireçli topraklar yüksek karbonat ve kalsiyum içerikleri ile yüksek pH’ya sahip 

olmaları nedeniyle, bitki besin elementlerinin çözünürlüğünü azaltarak bitkilerde 

kirece bağlı kloroz oluşumuna sebep olmakta, sık sık kireçli topraklar üzerinde yüksek 

pH nedeniyle mikro besin elementlerinin noksanlığı görülmektedir (Mengel ve Kirkby, 

1982; Rowell, 1989; Kacar ve Katkat 2007). Benzer olarak tuzlu toprak koşullarında 

da mikro elementlerin çözünürlüğü kısmen azalmakta ve bitkiler bu elementlerin 

noksanlık belirtilerini göstermektedir (Page ve ark., 1990). Yapılan pek çok sera 

denemesinde tuzluluğun bitkideki azot birikimini (Alam, 1994), fosfor içeriğini 

(Navarro ve ark., 2001) ve potasyumun alınımını sodyum ile olan rekabetleri nedeniyle 

azalttığı bildirilmiştir (Lopez ve Satti, 1996). Toprak çözeltisindeki yüksek sodyum, 

kalsiyum ve magnezyum alınımında da antagonistik etkiye sahiptir (Bernstein, 1975). 

Bu durum genellikle kök hücre membranlarında kalsiyum ile yer değiştirmelerinden 

kaynaklanmaktadır (Yermiyahu ve ark., 1997). 

 

  

  

  

  
Şekil 1. Humik Asidin Mısır Bitkisinin kuru madde ve topraktan kaldırılan N, P, K, Ca 

ve Mg miktarı üzerine etkileri. 
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Şekil 2. Humik asidin Mısır Bitkisinin topraktan kaldırılan Fe, Cu, Zn, Mn ve Na, 

miktarı üzerine etkileri 
 
Yapılan çeşitli çalışmalarda yapraktan humik asit uygulamalarının bitkinin kuru 

madde içeriğini olumlu yönde etkilediği bildirilmiştir. Turp bitkisine 1200 ml ha
-1

 

dozunda yapılan uygulama ile bitkinin kuru madde veriminde belirgin artışlar 

görülmüş (Albayrak ve Çarnaş, 2005), Ekmeklik buğdaya yapraktan humik asit 

uygulaması ile yine bitkinin kuru madde veriminde kontrole oranla artış gözlenmiştir 

(Delfine ve ark., 2005). Chen ve Aviad (1990), pek çok araştırıcının çeşitli bitkilere 

uygulanan 50-300 mg L
-1

 humik asit dozunun bitkinin kuru ağırlığında artışlar 

meydana getirdiğini belirtmiş, yapılan çok sayıda laboratuar çalışmaları sonucunda 

etkin bir yapraktan gübre uygulaması için gerekli humik madde miktarının 250 mg L
-1
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civarında olması gerektiğini bildirmiştir. Tan (2003) yapılan çeşitli araştırma 

sonuçlarına göre, uygulanması gereken optimum humik asit dozunu 400-600 mg L
-1

 

olarak bildirmiş, Lee ve Bartlett (1976) ve David ve ark (1994) da çok aşırı humik asit 

uygulamasının yararlı etkisini azaltacağını belirtmiştir. Bir ürün için etkili olan 

uygulama dozunun diğer bir bitki için hücre zarına zarar vererek toksik etki 

yapabileceği ve 1000 mg L
-1

 nin üzerindeki dozlarda dikkatli olunması gerektiği 

bildirilmiştir (Vaughan ve McDonald, 1976; Tan, 2003). Çalışmamızda uygulanan 

dozlar diğer araştırıcıların önermiş olduğu sınırlar içerisinde yer almıştır. 

Xudan (1986) yapraktan fulvik asit püskürtülmesi ile bitkinin klorofil 

düzeylerinde ve köklerden 
32

P alınımında artış görüldüğünü bildirmiştir. Brownell ve 

ark. (1987) domates, pamuk ve asma bitkisine erken dönemde topraktan ve ileriki 

dönemlerde yapraktan humik madde uygulamaları sonucunda hormon benzeri etki ile 

ürün miktarında artışlar görüldüğünü bildirmiştir. 

 

4. Sonuç 

 
Tuzlu ve kireçli toprak koşullarında yapraktan humik asit uygulaması ile bitki 

gelişiminde ve bitki besin maddelerinin alınımında olumlu etki görülebileceği 

sonucuna varılmıştır. Bir seferlik yapraktan uygulamanın yetersiz olduğu 

uygulamaların bir kaç kez tekrarlanması gerektiği bununla beraber uygulamalardan 

elde edilecek yararın humik asidin kaynağına, konsantrasyonuna, parça büyüklüğüne 

ve bitki türüne bağlı olduğu da göz ardı edilmemelidir (Nardi ve ark.,2002). 
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